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FAQ 
(ਅਕਸਰ 
ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ 
ਸਵਾਲ)

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

*ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਵਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਵੈਕਸੀਨ” ਕਕਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਕਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਵਕਿੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ 
ਉਹ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ?
• ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਪਵਿਲੀ ਿਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ 

ਲੜਨ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੋਈ ਿੈਕਸੀਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਿਾਰ ਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ, ਲੋਕ ਅਤੇ 
ਸਿੀ ਸਾਧਨ ਸਨ ਵਜਸ ਨਾਲ ਿੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਿਰੇਕ ਕਦਮ 
'ਤ ੇਸੁਰੱਵਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

• ਿਰ ਸਾਲ ਵਿਵਗਆਨੀ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਵਿਅਤ, ਨਿੀਂ ਿੈਕਸੀਨ ਵਤਆਰ ਕਰਦ ੇਿਨ। 
• ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਿਾਂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਵਚੰਤਤ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਮਵਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਪਰ, ਿੈਲਥ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਿਧਾਨੀ 

ਿਾਲੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਿੈ ਜੋ ਇਿ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਅਤੇ 
ਦਿਾਈਆਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿਨ।

• ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਿ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਚਾਰੋ ਿੈਕਸੀਨਾਂ 
ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿਨ। ਉਿ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਰਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੀ ਵਨਰੰਤਰ 
ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਵਿੰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨਾਲ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਿੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨ 
ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿੀਏ।

• ਲੱਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਕ AstraZeneca ਅਤੇ Janssen ਿੈਕਸੀਨਾਂ 
ਇੱਕ ਵਿਰਲੀ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਿੂਨ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਵਜਸ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਕਾਰਨ ਿੋਣ ਿਾਲੀ 
ਥ੍ਰੋਮੋਬੋਵਟਕ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ (VITT) ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਿੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਿਨ, ICU ਵਿੱਚ 
ਦਾਿਲ ਿੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਮੌਤ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਵਕ, ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਨਗਰਾਨੀ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਿੈ ਵਕ 
ਵਿਵਗਆਨੀ ਇਸ ਵਿਰਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨੰੂ ਦੇਿ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿੁਣ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿਨ।

ਕੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਹਨ? 
• ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕੈਸੀਨਾਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਨੇੈਡਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਿਕੈਸੀਨਾਂ 

ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ: The Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, ਅਤੇ Janssen (Johnson & 
Johnson) ਿਕੈਸੀਨਾਂ। ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ ੈਿਕੈਸੀਨਾਂ ਥੋੜ੍ ੇਿੱਿਰੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਣੋ ਅਤੇ ਿੱਿਰੇ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵੋਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਤੁਿਾਨੰੂ ਮਤੌ ਅਤੇ ਿਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਿਣੋ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ। 

ਆਿਰੀ ਿਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 17 ਮਈ 2021
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*ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਵੈਕਸੀਨ” ਕਵਿੰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ 

ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰ ੇਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca Janssen (Johnson & 
Johnson) ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? 

ਿੈਕਸੀਨ ਦਾ 
ਨਾਮ

Pfizer-
BioNTech Moderna AstraZeneca

Johnson  
& Johnson

ਿੈਕਸੀਨ 
ਦੀ ਵਕਸਮ mRNA mRNA ਐਵਡਨੋਿਾਇਰਸ-

ਅਧਾਰਤ 
ਐਵਡਨੋਿਾਇਰਸ-

ਅਧਾਰਤ 
ਉਮਰ 

ਦੀ ਯੋਗਤਾ 12 ਅਤੇ ਿੱਡੇ 18 ਅਤੇ ਿੱਡੇ 18 ਅਤੇ ਿੱਡੇ 18 ਅਤੇ ਿੱਡੇ

ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 
ਿੁਰਾਕਾਂ 2 ਿੁਰਾਕਾਂ 2 ਿੁਰਾਕਾਂ 2 ਿੁਰਾਕਾਂ 1 ਿੁਰਾਕ

mRNA ਿੈਕਸੀਨ ਕੀ ਹ?ੈ
• Pfizer-BioNTech ਅਤੇ Moderna, mRNA ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਿਨ।
• mRNA ‘ਤੇ ਿੋਜ ਨਿੀਂ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਿੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।
• mRNA ਤੁਿਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਦੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਿਨ।
• ਵਿਵਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ “ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ” ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਵਫਰ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਤੁਿਾਡੇ 

ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਇਿ ਦੱਸਣ ਲਈ mRNA ਿੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਵਕ ਉਿ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਕਿੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਿੈ।
• ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਰਵਿਤ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਿਦਾਇਤ ਵਦੰਦਾ ਿੈ। ਵਫਰ ਤੁਿਾਡੀ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਾਣਦਾ ਿੋਿੇਗਾ ਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਲੜਨਾ 
ਿੈ। ਇਿੀ ਕਾਰਨ ਿੈ ਵਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਲਕੇ 
ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ।

• ਿੁਣ ਤੁਿਾਡੀ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾਇਰਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਿੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ 
ਆਉਂਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਲਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਿੋਿੇਗਾ ਵਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਬਮਾਰ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਇਸ 
ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਲੜਨਾ ਿੈ।  

• ਿੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

ਐਵਡਨੋਿਾਇਰਸ-ਅਧਾਰਤ ਿੈਕਸੀਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
• AstraZeneca, ਅਤੇ Janssen (Johnson & Johnson) ਐਵਡਨੋਿਾਇਰਸ ਅਧਾਰਤ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਿਨ।  
• ਐਵਡਨੋਿਾਇਰਸ ਆਮ ਿਾਇਰਸ ਿਨ ਜੋ ਠੰਡ ਿਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਿਨ।   
• ਐਵਡਨੋਿਾਇਰਸ ਅਧਾਰਤ ਟੀਵਕਆਂ ਦਾ ਕਈ ਦਿਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਅਵਧਐਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। ਉਿ ਿੋਰ ਿਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਜੀਨ 

(DNA) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਐਟਂੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸ਼ 
ਵਦੰਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਉਿ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿੀਂ ਬਣਦੇ ਿਨ।   

• ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲਈ, ਿੋਜਕਰਤਾਿਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਨ ਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜੀਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਵਦੱਤਾ।   
• ਐਵਡਨੋਿਾਇਰਸ ਿੈਕਸੀਨ ਨੁਕਸਾਨਰਵਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ 

ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਐਟਂੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੰਦਾ ਿੈ।  
(ਪੰਨਾ 3'ਤੇ ਜਾਰੀ)
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*ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਵੈਕਸੀਨ” ਕਵਿੰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ 

ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰ ੇਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

• ਇਿੀ ਕਾਰਨ ਿੈ ਵਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਿੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਿੋਰ 
ਿਲਕੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ।   

• ਿੁਣ ਤੁਿਾਡੀ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਿਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾਇਰਸ ਨੰੂ ਜਾਣਦੀ ਿੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਬੀਮਾਰ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ।

• ਿੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।  

ਕੀ ਉੱਚ ਕਾਰਗਰੀ ਦਰ ਿਾਲੀਆਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਘੱਟ ਕਾਰਗਰੀ ਦਰ ਿਾਲੀਆਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ  
ਵਬਹਤਰ ਹਨ?
• ਿੈਕਸੀਨ ਕਾਰਗਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਿੈ ਜੋ ਕਲੀਵਨਕਲ ਅਵਧਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਵਨਯੰਵਤ੍ਰਤ ਸਵਥਤੀਆਂ 

ਅਧੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ (ਪਲੇਵਸਬੋ ਸਮੂਿ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ (ਇਲਾਜ ਸਮੂਿ) ਿਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਵਗਰਾਿਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਿੈ।

• ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਗਰੀ ਤੋਂ ਿੱਿਰੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ - ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਵਕ ਕੋਈ ਿੈਕਸੀਨ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 
ਵਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਕਲੀਵਨਕਲ ਪਰੀਿਣ ਵਿੱਚ ਨਿੀਂ।

• ਚਾਰੋ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਿਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਿੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਿੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਿਨ।

• ਚਾਰੋ ਿਕੈਸੀਨਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਵੋਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ, ਿਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਿਲੇ ਅਤੇ ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ।
• ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਕਾਰਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਵਕਉਂਵਕ ਅਵਧਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ ਵਕ ਿਰ ਉਿ 

ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ ਉਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੇੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿੈ।

ਕੁਝ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?
• VITT ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਿੀ ਵਿਰਲੀ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਿੂਨ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਿੈ ਜੋ AstraZeneca ਜਾਂ Janssen ਿੈਕਸੀਨ 

ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ 28 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਵਸਤ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। VITT Pfizer ਜਾਂ Moderna ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ 
ਨਿੀਂ ਜੁੜੀ ਿੋਈ ਿੈ।

• ਵਜਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿੈਪਰੀਨ ਕਰਕੇ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ (HIT) ਨਾਮਕ ਗੜਬੜੀ ਿੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਸਾਈਨਸ ਿੇਨ ਥ੍ਰੋਮੋਬਵਸਸ ਿੋਇਆ ਸੀ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ VITT ਿੋਣ ਦਾ ਿਧੇਰੇ ਜੋਿਮ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਗਾੜ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਿੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਿਨ, ICU ਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਿੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ 
ਤੱਕ ਵਕ ਮੌਤ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।

• ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਿੀ ਿੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਿਨ, ICU ਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਿੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਿੋ ਸਕਦੀ 
ਿੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ, AstraZeneca ਜਾਂ Janssen ਿੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਵਸਿਤ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਦਾ ਜੋਿਮ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਜੋਿਮਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਿ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਕ ਇਿ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਿਨ।

• AstraZeneca ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ VITT ਦੇ ਿੱਧ ਜੋਿਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਿਾਸ ਿੈਕਸੀਨ 
ਦੀ ਪਵਿਲੀ ਿੁਰਾਕ ਦੇਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿਲਾਂ ਿੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿਲੀ ਿੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਿੋ, 
ਤਾਂ ਇਿ ਜਾਣ ਲਿੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿੁਤ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਈ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਿਾਲੇ ਿੀ ਤੁਿਾਡੀ ਦੂਜੀ ਿੁਰਾਕ ਿਜੋਂ 
AstraZeneca ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਿੁਰਾਕ ਲਈ ਿੱਿਰੀ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਿੈ।

  (ਪੰਨਾ 2 ਤੋਂ ਜਾਰੀ)
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*ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਵੈਕਸੀਨ” ਕਵਿੰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ 

ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰ ੇਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਮੈਨੰੂ AstraZeneca ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਵਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਵਮਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੇ ਇਸ 
ਿਾਸ ਿੈਕਸੀਨ ਨੰੂ ਰੋਕ ਵਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਿੁਰਾਕ ਦਾ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?
• ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਜੋਿਮ ਮਲੁਾਂਕਣ ਅਤੇ Pfizer ਅਤੇ Moderna ਿਕੈਸੀਨਾਂ ਦੀ ਿੱਧ ਰਿੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੇ AstraZeneca ਿਕੈਸੀਨ ਦੀ ਪਵਿਲੀ ਿਰੁਾਕ ਦੇਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਿ।ੈ 
• AstraZeneca ਿਕੈਸੀਨ ਿਾਲੇ ਿੀ ਬਿੁਤ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਿ,ੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿੁਤ ਵਿਰਲੀ ਿਨੂ ਦੇ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਜੋਿਮ 

ਿ ੈਜੋ ਪਵਿਲੀ ਿਰੁਾਕ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ 28 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਵਸਤ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ।ੈ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿਲੀ ਿਰੁਾਕ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਿ ਜਾਣ ਲਿ ੋਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਵੋਿਡ-19 ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਬਮਾਰ ਿਣੋ ਤੋਂ ਸਰੁੱਵਿਅਤ 

ਿ ੋCOVID-19. ਤੁਿਾਡੀ ਦੂਜੀ ਿਰੁਾਕ ਲਈ, ਤੁਿਾਨੰੂ AstraZeneca ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿ,ੈ ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ Pfizer ਜਾਂ Moderna ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿ।ੈ ਿਰੋ ਸਧੇ ਵਮਲਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਿਨਾਂ ਅਕਸਰ 
ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ।

VITT ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
• ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕੇ ਮਿਵਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਦ ਿੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ 

ਿੈ। ਇਿ VITT ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ AstraZeneca ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੁਿਾਡੀ ਪਿਵਲੀ ਿੁਰਾਕ ਚਾਰ 
ਤੋਂ 28 ਦਵਨ ਪਿਵਲਾਂ ਮਵਲੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੁਣ ਉਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿੋਿੋਗੇ ਜੋ VITT ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿੋ ਸਕਦੇ 
ਿਨ। ਆਪਣੀ AstraZeneca ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਚਾਰ ਤੋਂ 28 ਦਵਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੇਠ ਦਵੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ 
ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਜਾਓ:

     - ਗੰਭੀਰ ਵਸਰ-ਦਰਦ ਜੋ ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ ਿ ੈ  

     - ਦੌਰੇ
     - ਤੁਿਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਸੇ ਨੰੂ ਵਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
     - ਨਿੀਂ ਧੁੰ ਦਲੀ ਜਾਂ ਦੋਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਦੂਰ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ
     - ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
     - ਸਾਿ ਚੜ੍ਨਾ
     - ਛਾਤੀ, ਵਪੱਠ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
     - ਅਸਧਾਰਨ ਿੂਨ ਿਗਣਾ ਜਾਂ ਨੀਲ ਪੈਣੇ
     - ਨਿੇਂ ਲਾਲ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਚਟਾਕ ਜਾਂ ਿੂਨ ਿਾਲੇ ਛਾਲੇ
     - ਨਿੀਂ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਥ ਜਾਂ ਲੱਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ।  

ਜੇ ਮੈਂ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਕੈਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਿਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਵੋਿਡ-19 ਿਕੈਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿ ੋਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ੂਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਇਆ ਿ।ੈ ਦਿੋੇਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਈੋ ਸਮੱਵਸਆ 

ਨਿੀਂ ਿਿੇੋਗੀ। ਫਲ ੂਦਾ ਟੀਕਾ ਤੁਿਾਨੰੂ ਫਲ ੂਦ ੇਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਜ ੋਵਕ ਕਵੋਿਡ-19 ਤੋਂ ਿੱਿਰੀ 
ਵਕਸਮ ਦਾ ਿਾਇਰਸ ਿ।ੈ ਿਾਲਾਂਵਕ, ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਿਾਲ ਿੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ੂਦਾ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਕਈੋ ਿਰੋ ਿਕੈਸੀਨ ਲਗਿਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਵੋਿਡ-19 ਿਕੈਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਦਨ (2 ਿਫ਼ਤੇ) ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਿਗੇੀ।

ਕੀ ਿੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਿਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਇਸ  
ਨੰੂ ਦੂਵਜਆਂ ਤਕ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
• ਿਾਂ, ਿੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਿਾਡੀ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ ਨੰੂ ਿਧਾਏਗੀ। 
• ਵਿਵਗਆਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾਲੇ ਿੀ ਇਿ ਦੇਿਣ ਲਈ ਵਧਆਨ ਰੱਿ ਰਿ ੇਿਨ ਵਕ ਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਿਾਲੇ 

ਲੋਕ ਿਾਲੇ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੰੂ ਦੂਵਜਆ ਂਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। 
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*ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਵੈਕਸੀਨ” ਕਵਿੰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ 

ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰ ੇਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਵਮਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ?
• ਿਾਂ, ਵਸਿਤ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਿੋਰ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵਬਨਾਂ ਿਰ ਕੋਈ ਇਿ ਿੈਕਸੀਨ (ਜਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਿੋਿੇ) 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
• ਵਜਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੈ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੋਣ ਦਾ ਿੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।   
• ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਿਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਿੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਾਏ 

ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਿੋਣ ਤਾਂ ਉਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।   
• ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਿਾਲੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਿਨ, ਪਰ ਿੋਜਕਰਤਾ ਇਿ ਦੇਿਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਵਕ ਕੀ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਟੀਕੇ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਕਰਨਗੇ ਵਜਿੇਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਿਨ।  
• ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-

ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਮਿੱਤਿਪੂਰਨ ਿੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਮੈਨੰੂ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵਕੰਨਾ ਵਚਰ ਬਚਾਏਗੀ?
• ਇਿ ਜਾਣਨਾ ਬਿਤੁ ਜਲਦੀ ਿ ੈਵਕ ਕਵੋਿਡ-19 ਿਕੈਸੀਨਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਵੋਿਡ-19 ਤੋਂ ਵਕੰਨਾ ਵਚਰ ਸਰੁੱਵਿਅਤ ਰੱਿਣਗੀਆਂ 

ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕ ੇਦੀ ਲੋੜ ਿਿੋਗੇੀ। ਇਸ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਰੋ ਿਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿ।ੈ
• ਿੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਲੋਕ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਿੋ ਗਏ ਿਨ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ 

ਲਾਗ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਘੱਟ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਵਮਲੇਗੀ?
• ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਾਲੇ ਇਿ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਲਗ ਸਵਕਆ ਿੈ ਵਕ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਰ ਸਾਲ ਿੈਕਸੀਨ 

ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਏਗੀ। ਇਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਿੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ।   
 
ਕੀ ਟੀਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਹੈ?  
• ਵਿਵਗਆਨੀ ਿਾਲੇ ਿੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਿੇ ਿਨ ਵਕ ਕੀ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਦਲੇ ਿੋਏ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਿੀ 

ਿਨ।  ਿੁਣ ਤੱਕ, ਉਿ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਸਾਬਤ ਿੋਈਆਂ ਿਨ, ਜੋ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਿਧੀਆ 
ਵਦਿਾਈ ਵਦੰਦਾ ਿੈ।  

• ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਿ ਮਿੱਤਿਪੂਰਨ ਿੈ ਵਕ ਿਧੇਰੇ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਵਕਉਂਵਕ ਫੈਲਣ ਨਾਲ 
ਨਿੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹਾਂ ਤਾਂ?  
• ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਸਵਿਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਿੀਂ ਿੈ (ਵਸਿਤ- ਦੇਿਭਾਲ ਸਵਿਮਤੀ 

ਅਵਧਵਨਯਮ, 1996)। ਕੋਈ ਿੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਸਵਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-
19 ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 

(ਪੰਨਾ 7'ਤੇ ਜਾਰੀ)
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*ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਵੈਕਸੀਨ” ਕਵਿੰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ 

ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰ ੇਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਲਈ ਸਵਿਮਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਬਦਲਿਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 
ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਸਵਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਵਕ, ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਵਿਮਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਬਾਲਗ, ਯੋਗ ਿੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਸਵਿਮਤੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਿਾਡੀ ਵਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ 
ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

ਦਾਅਿਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵਚੱਪ ਟ੍ਰੈਵਕੰਗ ਜਾਂ “ਨੈਨੋਟ੍ਰਾਂਸਡੂਸਰਸ” ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ।

ਤੱਥ ਿੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵਚੱਪ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਿੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਟਰੈਕ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਦਾਅਿਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 

ਤੱਥ 
ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ 
ਸੁਰੱਵਿਆ” ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਿੈਕਸੀਨ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿੀ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਿੋ: 
covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety#vaccine-ingredients-and-how-they-work

ਦਾਅਿਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਮੇਰੇ DNA ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇਿੇਗੀ। 

ਤੱਥ 
ਿੈਕਸੀਨ ਵਸਰਫ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ ਿਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦੱਸੇਗੀ ਵਕ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਕਿੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਿਨ। ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ DNA ਨਾਲ 
ਅੰਤਰਵਕਵਰਆ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਬਦਲੇਗੀ ਨਿੀਂ।

ਦਾਅਿਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਮਾਨਵਸਕ ਜਾਂ ਤੰਤੂ-ਵਿਵਗਆਨਕ (ਵਦਮਾਗ) ਦੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਵਕਸੇ ਮਾਨਵਸਕ ਜਾਂ ਵਦਮਾਗੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਿਨ।

ਦਾਅਿਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਂਝਪਨ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਿੈ।

ਤੱਥ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਿੀਂ ਿੈ।

COVID ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਵਮੱਥ ਕੀ ਹਨ?

(ਪੰਨਾ 7'ਤੇ ਜਾਰੀ)

  (ਪੰਨਾ 6 ਤੋਂ ਜਾਰੀ)

https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety#vaccine-ingredients-and-how-they-work
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ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰ ੇਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਾਲ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਜਿਡ-19 ਦੀ ਸਕ੍ੀਜਨੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਭਾਗ ਜਿੱਚ ਜਾਓ। 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.camh.ca/covid19 'ਤੇ ਜਾਓ
CAMH ਦੇ ਅਜ਼ਰੀਲੀ ਅਡਲਟ ਵਨਊਰੋਡਿੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ (Azrieli Adult Neurodevelopmental Centre) ਦੀ ਆਵਿਆ ਨਾਲ ਢਾਵਲਆ ਵਿਆ
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਵਜਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ ਨਿੇਂ ਸਿਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਦਾਅਿਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਿਾਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਵਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ।

ਤੱਥ 
ਿਰ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਨਿੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਵਿਡ-19 
ਿਾਇਰਸ ਿਾਲੇ ਿੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਜਨਤਕ ਵਸਿਤ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ 
(ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਧੋਣਾ)।

ਦਾਅਿਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਝੁੰਡ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਿਆ (ਿਰਡ ਇਮਉਵਨਟੀ) ਨਿੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।

ਤੱਥ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਦੋਿੇਂ ਨਿੇਂ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਕ ਲਾਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਿੋਣ ਿਾਵਲਆਂ ਜਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਵਿੰਦੀ ਿੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਿ ਪਤਾ ਿੈ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿੁਤ, ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ 
ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਵਣਆ ਿੈ। ਜ ੇਤੁਿਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਪਆਵਰਆ ਂਨੰੂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋਿਮ ਿੀ ਲੈਂਦੇ ਿੋ ਜੋ 
ਬਿੁਤ ਵਬਮਾਰ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਿੈ।

ਦਾਅਿਾ ਿੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਿੈ।

ਤੱਥ 
ਿੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਉਪਾਅ ਿੈ, ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਵਬਮਾਰ ਿੋਣ 
ਦਾ ਜੋਿਮ ਘੱਟ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਦਾਅਿਾ ਿੈਕਸੀਨ ਕਾਰਨ ਬੈਲ ਦਾ ਲਕਿਾ ਿੋ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਤੱਥ 
ਵਜਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬੈਲ ਦਾ ਲਕਿਾ ਿੋਇਆ ਸੀ ਉਿ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਬੈਲ ਦੇ ਲਕਿੇ ਦੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਵਲਆਂ 
ਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਨਿੀਂ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ। 

ਦਾਅਿਾ ਕੁਝ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਿੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ।

ਤੱਥ 
ਿਾਲਾਂਵਕ ਕੁਝ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਨੰੂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਿੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ, ਪਰ 
ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿਾਵਨਤ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਅਤੇ ਿਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਿਲੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ 100% ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਿਨ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਿੈ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। 

  (ਪੰਨਾ 6 ਤੋਂ ਜਾਰੀ)

ਵਟੱਪਣੀਆਂ


